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Резиме: Развој електронских медија и промене друштвеног и социјалног контекста 
у условима глобалне здравствене кризе на пољу образовања резултирали су повећањем ин-
тересовања за дигиталне ресурсе, међу којима важно место заузима електронска књига. 
Окренутост овом формату књиге отвара питање перспективе њене примене и у будућим 
измењеним друштвеним приликама.

Аутори у раду испитују (a) искуства студената учитељских и педагошких факул-
тета (N=394) из четири државе Западног Балкана у вези са коришћењем дигиталних би-
блиотека; (б) антиципирану сврху коришћења е-књиге по завршетку студија; (в) ставове 
студената о универзалним вредностима књиге, независно од формата у којем је објавље-
на. Позицију студената учитељских и педагошких факултета у вези са будућом применом 
електронске књиге одређује отвореност према примени савремених технологија у функцији 
образовања, искуство у коришћењу е-књиге, јасан став у вези са сврхом њене будуће приме-
не, као и вредносно опредељење у вези са различитим форматима књиге и књигом уопште. 
Истраживачки налази показују да будуће учитеље и васпитаче карактеришу вредности 
које их квалификују за адекватан приступ исходима будућих промена у развоју књиге и 
савременог образовања.
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Увод

Током своје историје књига је „пролази-
ла кроз различите техничке, естетске и функ-
ционалне преображаје“ (Vučković, 2012: 198), те-
жећи неизоставно једном – „корелацији између 
развоја цивилизације писаног и замаха у проце-
су осавремењивања“ (Vukić, 2019: 234). У скла-
ду са тим, књига је, сходно технолошким ино-
вацијама, културолошким схватањима и тр-
жишним захтевимa прешла пут од глинених 
плочица, папируса, пергаментних кодекса, инку-
набула, папирних блоковних књига до савреме-
них књига на папиру, да би се, појавом интерне-
та осамдесетих година 20. века, текст са папира 
пренео на рачунарске екране, што је као после-
дицу имало стварање нематеријалног медијума 
– електронске књиге (Kostić, Purić, 2021). Број-
ни преображаји у историји књиге дугој више од 
5000 година потврђују да се о њој не може гово-
рити као о „универзалном, униформном фено-
мену“ (Gordić Petković, 2012: 11). Процес дигита-
лизације, који се одвија веома великом брзином 
и непредвидивим током, не може, с друге стра-
не, предвидети њене домете и место у годинама 
које долазе.

Укључивање модерних дигиталних тех-
нологија у све области друштвеног живота про-
менило је „начин деловања и мишљења људи“ 
(Vukić, 2019: 222). Изговорена, написана и 
одштампана реч повлаче се пред сликом, пред 
оним изговореним на екрану (Hobsbaum, 2014). 
Књига и читање добијају значајно измењену 
улогу од оне коју су имале у време доминације 
штампаног текста. Књига постаје „само једно од 
средстава за образовање, комуникацију и инте-
лектуално изношење ставова“ (Maširević, 2015: 
90), док читање од ритуала самоће, својственог 
за постгутенбершки период, у савременом, ди-
гиталном добу постаје ритуал социјализације 
(Gordić Petković, 2012). 

Експанзија електронских медија и премоћ 
слике над речју реактуализовале су старе слутње 

о смрти штампане књиге и крају Гутенбергове 
ере (Makluan, 1973). Оне су постале нарочито 
интензивне након укључивања информационо-
-комуникационих технологија у наставу. Будући 
да је образовни систем једна од области на коју 
савремене технологије у значајној мери утичу, 
електронска књига је, заједно са електронским 
платформама за учење, постала широко распро-
страњена стратегија која је учење учинила флек-
сибилнијим у погледу места и времена (Alsalhi 
et al., 2020). Новим генерацијама, које одрастају 
уз модерна технолошка достигнућа, ова форма 
књиге доима се ефикаснијом и пријемчивијом. 
Отуда се неретко чују прогнозе да „нове гене-
рације“ неће читати ништа што не буде у елек-
тронској форми (Adema, 2012; Gomez, 2008). У 
прилог овом ставу иде и измењен друштвени 
и социјални контекст, тачније, глобална здрав-
ствена криза која је у дужем периоду (од почет-
ка 2020. године) читав образовни процес везала 
за дигиталне ресурсе и посебан значај дала елек-
тронској књизи. Окренутост овом облику књи-
ге нужно је отворила питање перспективе при-
мене електронске књиге и опредељења за њу и у 
будућим измењеним/неизмењеним друштвеним 
приликама.

Теоријски приступ проблему

Идеја електронске књиге појављује се још 
шездесетих година 20. века, док се почетак реа-
лизације ове идеје везује за 1971. годину, када је 
Мајкл Харт осмислио Пројекат Гутенберг, како 
би дела која представљају јавно добро учинио 
доступним широком аудиторијуму. Овај облик 
књиге убрзо доживљава експанзију – не само да 
добија свој штанд на престижном франкфурт-
ском Сајму књига 1993. године већ недуго за-
тим бива покренут и Светски сајам електрон-
ске књиге (енг. World ebookfair.org), који је само 
у 2011. години понудио читаоцима око шест и 
по милиона књига бесплатно. Њеној популар-
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ности допринела је појава електронских читача, 
захваљујући чему се наметнула као противтежа 
штампаној књизи. Потврду рецепцији ове фор-
ме књиге пружају и подаци виртуелних књи-
жара о изузетном расту продаје. Тако је највећа 
виртуелна књижара „Амазон“ известила да је 
у 2011. години први пут продала више књига у 
електронском него у штампаном облику. 

У бројним државама, пре свега оним еко-
номски и привредно развијенијим,   уочене су 
предности увођења електронске књиге у наста-
ву, засноване на претпоставци да би тиме мог-
ли да се реше неки од изазова пред којима се на-
шао образовни систем, првенствено у вези са 
доступношћу уџбеника великом броју студената 
(Bennet & Landoni, 2005; Pažur, 2013). Улогу про-
мотера е-књиге и „информационог посредника 
унутар заједнице“ (Hamović, 2009: 220) преузе-
ле су библиотеке (универзитетска, факултетска, 
градска, школска), уз потребу модификовања 
своје традиционалне улоге, такозваног храма 
књига у „библиотеку будућности“, која ће „мање 
бити место где се чувају информације, а више 
улаз кроз који ће студенти и факултети присту-
пати огромном броју информационих изво-
ра широм света“ (Havkins, према: Vukić, 2019: 
213–214). Библиотеке, дакле, од „пасивних скла-
дишта“ знања и мудрости прерастају у „живе и 
динамичне информационе центре“, чему је на-
рочито допринео процес дигитализације (Vukić, 
2019: 218). Употребом нових технологија креи-
ране су дигиталне библиотеке, којима су већем 
броју корисника стављене на располагање не 
само стара и ретка издања, речници, енциклопе-
дије и периодика већ и новији наслови. 

На иницијативу универзитетских библи-
отека, у многим развијеним државама, у првој 
деценији овога века интензивирано је богаћење 
библиотечког фонда е-књигама, што их је учи-
нило далеко доступнијим студентима. Неретко, 
путем библиотечких услуга они су се и упознали 
са е-књигом, препознајући је као ефикасан алат 

и мотивацију за рад (Akpokodje & Ukwuoma, 
2016; Ciampa, 2012). Универзитетска библиоте-
ка у Окланду започела је 2003. године са значај-
нијим набавкама е-књига. Универзитетској би- 
блиотеци у Минхену од 2007. године доступни 
су велики пакети е-књига. Универзитет у Ин-
дијани је 2009. године одлучио да студентима 
учини доступним уџбенике у електронском об-
лику, што је убрзо усвојио и Унизин (Unizin), 
конзорцијум 22 високошколске установе у Сје-
дињеним Америчким Државама. Такође, близу 
65% академске популације у Великој Британији 
у 2009. години користило је е-књигу (Alsalhi et 
al., 2020; Matschkal, 2009; Minčić Obradović, 2011; 
Preller et al., 2014). На темељу тога све гласније су 
биле претпоставке да ће е-књиге у будућности 
заузимати већи део укупног фонда у универзи-
тетским и факултетским библиотекама (Pažur, 
2013). И на нашем простору – у државама бивше 
Југославије – почетком двехиљадитих започет је 
пројекат дигитализације библиотечког фонда и 
фондова других институција културе. 

Бројна истраживања спроведена у првој и 
другој деценији овог века у вези са коришћењем 
електронске књиге у универзитетској настави 
садржала су неколико општих места: већа или 
мања доступност електронске књиге, обавеште-
ност/недовољна обавештеност о електронској 
књизи, опредељење за штампану књигу. У ра-
довима публикованим пре 2015. године уочава 
се већа наклоност испитиваних студената пре-
ма штампаној књизи, која је углавном происте-
кла из навике, отпора према технолошком ино-
вирању, недовољне информатичке обучености, 
неодговарајуће информатичке опремљености 
или одсуства подстицаја за њено коришћење од 
стране наставника (Khalid, 2014; Millar & Schrier, 
2015; Preller et al., 2014). Ипак, преовлађујући по-
зитивни ставови и отвореност према достиг-
нућима информатичког доба сугерисали су да 
ће е-књига у годинама које долазе постати вео-
ма важан сегмент универзитетске наставе, те да 
ће кључну улогу у томе одиграти академске би- 
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блиотеке (Bhati & Kumar, 2020; Wells & Sallenbach, 
2015). Потврду за то представљају истражи-
вања реализована крајем друге деценије ово-
га века, која не само да су показатељ промена у 
квантитативном и квалитативном смислу већ 
и експлицирају међусобну повезаност студент-
ских постигнућа и употребе електронске књиге 
(Gelderblom et al., 2019; Khaild et al., 2017;   Ham 
& Heinze, 2018). 

Друштвена кретања, у првом реду гло-
бална здравствена криза започета 2020. годи-
не, проузрокована епидемијом вируса корона, 
изазвала је велике промене у свим сферама жи-
вота, самим тим и у области образовања. Чак 
72,9% светске популације ученика и студената 
било је погођено строгим епидемиолошким ме-
рама, које су биле одговор на насталу здравстве-
ну кризу (UNESCO, 2020). Измењен друштвени 
контекст – ограниченост кретања, социјално ко-
риговани услови живота, затварање образовних 
и културних установа – условио је преусмера-
вање наставног процеса на алтернативни кому-
никациони канал који је подразумевао интегри-
сање наставе са информационо-комуникацио-
ним средствима. Услед физичке недоступности 
академских, школских и градских библиотека, те 
књижара, значајно је отежан приступ уџбеници-
ма и стручној литератури, због чега је електрон-
ска књига постала важан ресурс за учење. Епи-
демија је изазвала огромну потражњу за квали-
тетним и референтним електронским публика-
цијама. Само у Италији, на пример, током првих 
месец и по дана затварања образовних устано-
ва преузето је преко четири милиона дигиталног 
материјала са е-платформи (Cernicova-Buca & 
Luzan, 2020). Ванредна, пандемијска ситуација је 
готово из основа променила однос према елек-
тронској књизи, која је од помоћног наставног 
учила постала један од важнијих извора знања. 
Бројна истраживања реализована у 2020. и 2021. 
години сведоче да су пандемијски услови утица-
ли на повећање интересовања за ресурсе инфор-
мационих технологија (Sein, 2020; He et al., 2021), 

а између осталог и за електронске књиге, које су 
током глобалне здравствене кризе стекле додат-
ну популарност (Alsalhi et al., 2020; Malaquias et 
al., 2021). Истраживања која ће се, неизоставно, 
спроводити у наредним годинама, на темељи-
ма искуства у организацији наставног рада у из-
мењеном друштвеном контексту, засигурно ће 
редиговати раније ставове и закључке о перс-
пективи електронске књиге и односу према фе-
номену књиге уопште.    

Методолошки приступ

Рано и средње детињство представља раз-
војни период „интензивних психофизичких 
промена које значајно обликују личност детета 
и током којег се утемељују навике које се углав-
ном задр жавају и касније“ (Purić, 2018: 32). Зато 
је важно размотрити позицију студената који се 
образују за рад са децом у том развојном пери-
оду у вези са применом електронске књиге као 
значајног елемента образовања,  не само у кон-
тексту глобалне здравствене кризе, која је и даље 
актуелна, већ и шире – у контексту савременог 
доба и дигиталног окружења у коме деца/учени-
ци одрастају. У том смислу, предмет истражи-
вања јесте перспектива коришћења електронске 
књиге од стране будућих учитеља и васпитача. 
Циљ је био да се испита како се студенти учи-
тељских и педагошких факултета одређују према 
будућој примени е-књиге, а у функцији допри-
носа унапређењу квалитета њихових знања, 
умења и навика из домена употребе ове форме 
књиге. Истраживачки задаци односили су се на 
испитивање (a) искустава студената учитељских 
и педагошких факултета у вези са коришћењем 
дигиталних библиотека; (б) антиципиране свр-
хе коришћења е-књиге по завршетку студија; (в) 
ставова будућих учитеља и васпитача о универ-
залним вредностима књиге (штампане и елек-
тронске), независно од формата у којем је обја-
вљена.
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Истраживање је засновано на примени де-
скриптивне методе, а подаци су добијени анке-
тирањем студената, будућих учитеља и васпита-
ча, које је реализовано у периоду од маја до јула 
2021. године. Узорак су чинила 394 студента са 
осам универзитета, односно девет факултета из 
држава Западног Балкана, регије посматране у 
географском смислу, и то: Педагошког факулте-
та у Ужицу и Факултета педагошких наука у Ја-
години (Универзитет у Крагујевцу); Учитељског 
факултета Универзитета у Београду, Педаго- 
шког факултета у Сомбору Универзитета у Но-
вом Саду, Педагошког факултета у Врању Уни-
верзитета у Нишу, Учитељског факултета Све-
училишта у Загребу; Филозофског факултета 
Универзитета у Бањалуци; Педагошког факул-
тета Универзитета у Сарајеву и Филозофског 
факултета у Никшићу Универзитета Црне Горе. 
Као независне варијабле операционализовани 
су држава у којој је седиште факултета (Србија, 
Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора); го-
дина студија (прва, друга, трећа, четврта и 
пета, односно апсолвенти3) и просечна оцена 
остварена током студија (између 6 и 7; између 7 и 
8; између 8 и 9; између 9 и 10).

Добијени подаци обрађени су квантита-
тивно – применом статистичког софтверског 
пакета IBM SPSS Statistic 20. Ради тестирања раз-
лика у искуствима, мишљењу и ставовима сту-
дената примењен је хи-квадрат тест и анализа 
варијансе.

3  Учитељски и васпитачки студиј на Учитељском фа-
култету Свеучилишта у Загребу јесу интегрисане основне 
академске студије у трајању од пет година. Из тог разло-
га, студенти пете године са Учитељског факултета из Загре-
ба и апсолвенти са осталих факултета из узорка чине једну 
поткатегорију.

Резултати истраживања

Коришћење дигиталних библиотека од 
стране студената учитељских и педагошких 
факултета. Процес дигитализације допринео 
је трансформацији функције библиотеке, наро-
чито у домену образовања, а глобална здрав-
ствена криза утицала је на повећање интересо-
вања за ресурсе дигиталних библиотека. Иску-
ства будућих учитеља и васпитача у вези са ко-
ришћењем потенцијала дигиталних библиоте-
ка у свом образовању испитивана су тако што 
је тражено да са понуђеног списка библиотека 
– националних и интернационалних – издвоје 
оне које су користили, а имали су и могућност 
допуњавања понуђене листе. Добијени резулта-
ти показују да анкетирани студенти имају иску-
ства у коришћењу сваке од наведених електрон-
ских библиотека (Табела 1), док 6,9% анкетира-
них истиче да никада нису користили дигиталне 
библиотеке. Када су у питању националне биб-
лиотеке, студенти су у већој мери користили Ди-
гиталну Народну библиотеку Србије (32,5% ан-
кетираних) у односу на друге дигиталне библи-
отеке из Србије. Већи проценат студената кори-
стио је Националну и свеучилишну књижницу 
у Загребу (20,6%) у односу на Електроничка из-
дања Матице хрватске (16,0%), док је Дигитал-
ну Народну и универзитетску библиотеку Репу-
блике Српске (12,7%) користило више студената 
у односу на Националну и свеучилишну библи-
отеку Босне и Херцеговине (8,9%)4. Од интерна-
ционалних библиотека, највећи проценат сту-
дената наводи Free eBooks (23,1%), Open Library 
(16,8%) и Internet Archive (15,2%). 

4  Није упоређиван обим коришћења појединих нацио-
налних библиотека зато што такво поређење не би било ре-
левантно, имајући у виду да узорак анкетираних студената 
није уједначен по обиму у односу на сваку од држава Запад-
ног Балкана у којима је истраживање реализовано.
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Табела 1. Искуства студената учитељских и педагошких факултета у вези са досадашњим 
коришћењем дигиталних библиотека

Дигитална библиотека Користио/ла (%) Није користио/ла 
(%)

Дигитална Народна библиотека Србије 32,5 67,5
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 7,6 92,4
Дигитална Библиотека Матице српске 18,0 82,0
Национална и свеучилишна књижница Загреб 20,6 79,4
Електроничка издања Матице хрватске 16,0 84,0
Дигитална Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ 8,1 91,9
Национална и свеучилишна библиотека Босне и Херцеговине 8,9 91,1
Дигитална Народна и универзитетска библиотека Републике 
Српске 12,7 87,3

Open Library 16,8 83,2
Internet Archive 15,2 84,8
Book Boon 3,8 96,2
Free eBooks 23,1 76,9
Digital Library (Smithsonian) 7,1 92,9
JSTOR 3,6 96,4

Разлике у искуствима студената учи-
тељских и педагошких факултета из различитих 
држава Западног Балкана тестиране су приме-
ном анализе варијансе, услед немогућности ујед-
начавања узорка (Табела 2). Статистичка анали-
за показује значајну повезаност између државе 
у којој студирају и коришћења сваке од нацио-
налних библиотека, осим Универзитетске би- 
блиотеке „Светозар Марковић“ и Дигиталне На-
родне и универзитетске библиотеке Републике 
Српске, као и дигиталне библиотеке JSTOR. Тре-
ба нагласити да будући учитељи и васпитачи ко-
ристе националне библиотеке не само државе у 
којој студирају већ и националних библиотека 
других држава из овог подручја, што захтева до-
датну пажњу истраживача.

Статистичка анализа показује да годи-
на студија значајно утиче на коришћење Диги-
талне Народне библиотеке Србије (p<.005), као 
и на коришћење/некоришћење дигиталних би- 
блиотека уопште (p<.005) (Табела 2). Наиме, 
већи проценат студената старијих година сту-

дија користио је Дигиталну Народну библиоте-
ку Србије, док, са друге стране, значајно већи 
проценат студената на почетку студија нема ис-
куства у коришћењу било које дигиталне библи-
отеке. Добијени резултат потврђује утицај сту-
дија на обим извора сазнавања, што је у извес-
ној мери оправдано и разумљиво. Искуства с 
претходног нивоа школовања (средња школа), 
на коме је упућеност на електронску књигу мала 
или незнатна, засигурно утичу на опредељеност 
студената почетне године студија за штампану 
књигу (Khalid, 2014). 

Истраживачки налази бележе значајно 
различита искуства студената са различитим ус-
пехом на студијама у коришћењу Националне 
и свеучилишне књижнице у Загребу (p<.001) и 
Националне и свеучилишне библиотеке Босне и 
Херцеговине (p<.005), од националних, а од ин-
тернационалних – статистички значајне разлике 
забележене су у вези са коришћењем библиоте-
ка Free eBooks (p<.001) и JSTOR (p<.005) (Табе-
ла 2). Националну и свеучилишну књижницу у 
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Загребу и дигиталну библиотеку JSTOR користи 
највећи проценат најуспешнијих, док је највећи 
проценат студената са најнижом просечном 
оценом имао највише искуства са коришћењем 
Националне и свеучилишне библиотеке Босне 
и Херцеговине и Free eBooks-а. Наведени истра-
живачки налази могу се објаснити богатством 
библиотечког фонда компатибилног потребама 

образовања и стручног усавршавања, као и за-
хтевима у оквиру појединих студијских пред-
мета, што би свакако требало проверити емпи-
ријски. Такође, будућим истраживањима треба-
ло би испитати сврху коришћења појединих ди-
гиталних библиотека, као и обим и факторе ко-
ришћења за потребе студија.

Табела 2. Искуства студената учитељских и педагошких факултета у вези са коришћењем 
дигиталне библиотеке с обзиром на независне варијабле

Тврдња:
Студенти су до сада 

користили:

Година студија Просечна оцена Географ. подручје

χ² df p χ² df p F df p

Дигиталну Народну 
библиотеку Србије 10,061 4 0.039* 3,129 3 0,372 23,556 3 0,000*

Универзитетску библиотеку 
„Светозар Марковић“ 0,131 4 0.998 4,224 3 0,238 3,199 3 0,023

Дигиталну Библиотеку 
Матице српске 4,221 4 0.377 1,904 3 0,593 10,096 3 0,000*

Националну и свеучилишну 
књижницу Загреб 3,685 4 0.450 13,606 3 0,003** 43,519 3 0,000**

Електроничка издања 
Матице хрватске 4,547 4 0.337 3,445 3 0,328 19,658 3 0,000*

Дигиталну Националну 
библиотеку Црне Горе „Ђурђе 
Црнојевић“

6,284 4 0.179 2,608 3 0,456 34,393 3 0,000**

Националну и свеучилишну 
библиотеку Босне и 
Херцеговине

1,745 4 0.782 8,727 3 0,033* 19,294 3 0,000*

Дигиталну Народну и 
универзитетску библиотеку 
Републике Српске

3,932 4 0.415 0,816 3 0,864 4,205 3 0,006

Open Library 1,545 4 0.819 4,815 3 0,186 0,902 3 0,440
Internet Archive 1,715 4 0.788 2,211 3 0,530 1,721 3 0,162
Book Boon 3,271 4 0.514 0,992 3 0,803 1,217 3 0,303
Free eBooks 6,817 4 0.146 15,831 3 0,001** 1,936 3 0,123
Digital Library  
(Smithsonian) 6,958 4 0.138 1,667 3 0,644 0,470 3 0,703

JSTOR 5,901 4 0.207 10,362 3 0,016* 19,713 3 0,000*
Нисам користио/ла 
дигиталну библиотеку 14,492 4 0.006** 1,853 3 0,604 0,388 3 0,761

*p<.005     **p<.001
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Процена будуће примене е-књиге од стра-
не студената учитељских и педагошких факул-
тета. Глобална здравствена криза утицала је на 
обим и сврху примене електронске књиге у под-
ручју образовања. Имајући у виду улогу студе-
ната учитељских и педагошких факултета у ос-
пособљавању нових генерација читалаца за ко-
ришћење различитих формата књиге, важно 
је размотрити како они виде будућу примену  
е-књиге. Да би се проценила сврха примене овог 
медија по завршетку студија, анкетираним сту-
дентима понуђене су могућности: (а) користићу 
електронску књигу – при припремању и реализа-
цији наставе; за стручно усавршавање; у свакој 
прилици када то буде могуће или да допишу свр-
ху коришћења и (б) нећу користити електрон-
ску књигу. Скоро трећина испитаника (30,2%) 
користиће е-књигу у свакој прилици када то 
буде могуће, четвртина (24,6%) за стручно усавр-
шавање, а нешто више од петине (22,6%) за при-
премање и реализацију наставе и учења, док 15% 
студената наводи да неће користити е-књигу по 
завршетку студија (Табела 3). Студенти који су 

планирали примену електронске књиге за неш-
то друго нису навели сврху примене, као што је 
тражено, већ разлоге за примену – ако буде по-
требно/нужно; само онда када ми је штампана 
књига недоступна или када ми није доступна на 
време; електронску књигу ћу користити само у 
штампаном формату, због замарања очију. На-
ведени одговори кореспондирају са ставовима 
које су у неким ранијим истраживањима иска-
зивали анкетирани студенти – опредељење за 
е-књигу, без обзира на то да ли је доступна и 
штампана верзија, нарочито када је реч о струч-
ној литератури (Matschkal, 2009); опредељење за 
штампану књигу, и у оним случајевима када је 
алтернатива е-књига (Francuski, Đorić Francuski, 
2016); употреба е-књиге у оним ситуацијама 
када је она једини избор (Badurina, 2015); избе-
гавање коришћења е-књиге како би се избегло 
оптерећење очију (Tosun, 2014) 

Процена будуће примене електронске књи-
ге не разликује се значајно код студената из раз-
личитих држава Западног Балкана (F(3)=0,283, 
p>.001).   

Табела 3. Процена будуће примене електронске књиге од стране студената учитељских и педагошких 
факултета у зависности од године студија

Година 
студија

Да, при 
припремању 

и реализацији 
наставе и учења

Да, за стручно 
усавршавање

Да, за 
нешто 
друго

Да, у свакој 
прилици 

када то буде 
могуће

Нећу 
користити ЕК Укупно

Прва 16
22,5%

14
19,7%

5
7,0%

21
29,6%

15
21,1%

71
100,0%

Друга 11
15,9%

17
24,6%

8
11,6%

17
24,6%

16
23,2%

69
100,0%

Трећа 17
17,5%

26
26,8%

8
8,2%

35
36,1%

11
11,3%

97
100,0%

Четврта 18
32,1%

9
16,1%

2
3,6%

17
30,4%

10
17,9%

56
100,0%

Пета/
Апсолвент 

27
26,7%

31
30,7%

7
6,9%

29
28,7%

7
6,9%

101
100,0%

Укупно 89
22,6%

97
24,6%

30
7,6%

119
30,2%

59
15,0%

394
100,0%

χ² = 24,654, df = 16, p = 0,076
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Анализа процене сврхе будуће примене 
е-књиге од стране студената различитих годи-
на студија показује да највећи проценат студена-
та прве и треће године антиципира коришћење 
у свакој прилици када то буде могуће, студенти 
четврте године планирају примену у циљу при-
премања и реализације наставе и учења, док сту-
денти пете године или апсолвенти предвиђају ко-
ришћење електронске књиге у функцији струч-
ног усавршавања (Табела 3). Добијени резултати 
у сагласју су са фокусираношћу студената заврш-
них година на практичну реализацију наставе и 
учења, као и са повећаним интересовањем за про-
фесионално усавршавање, у оквиру кога е-књига 
може представљати значајан елеменат унапређи-
вања квалитета стручних знања и умења. Ста-
тистичка анализа (χ²(16)=24,654, p>.001) није по-
тврдила утицај године студија на процену сврхе 
будуће примене електронске књиге. 

Највећи проценат испитаника у оквиру 
сваке од поткатегорија формираних према успе-
ху који остварују на студијама наводи да ће по 
завршетку студија електронску књигу користи-
ти у свакој прилици када то буде могуће (Табела 

4), а статистичка анализа потврђује сагласност 
њихових процена (χ²(12)=10.228, p>.001).   

Имајући у виду да се студенти учитељских 
и педагошких факултета образују за рад са гене-
рацијама које ће одрастати у дигиталном инфор-
матичком окружењу, забрињава податак према 
коме је значајан проценат будућих просветних 
радника одлучан у ставу да неће користити елек-
тронску књигу. Пошто ни непосредна искуства у 
време глобалне здравствене кризе нису утицала 
на ово опредељење студената, важно је испитати 
факторе који су га узроковали.

Ставови студената у вези са универзал-
ним вредностима штампане и е-књиге. Пола-
зећи од чињенице да је независно од бројних 
расправа о превазиђености штампане књиге 
(Vučković, 2011; Karijer, Eko, 2011; Makluan, 1973; 
Maširević, 2015) несумњиво да су и електронска 
и штампана књига потребне, те да и једна и дру-
га форма имају и своје предности и недостатке 
(Ocić, 2015), испитивани су ставови студената 
педагошких и учитељских факултета у вези са 
појединим вредностима и једног и другог форма-

Табела 4. Процена будуће примене е-књиге од стране студената учитељских и педагошких факултета 
у зависности од просечне оцене остварене током студија.

Просечна 
оцена

Да, при 
припремању 

и реализацији 
наставе

Да, за стручно 
усавршавање

Да, за 
нешто 
друго

Да, у свакој 
прилици 

када то буде 
могуће

Нећу 
користити ЕК Укупно

Између 6 и 7 2
14,3%

5
37,5%

0
0%

5
37,5%

2
14,3%

14
100,0%

Између 7 и 8
42

25,0%
41

24,4%
10

6,0%
46

27,4%
29

17,3%
168

100,0%

Између 8 и 9
34

22,1%
41

26,6%
13

8,4%
45

29,2%
21

13,6%
154

100,0%
Између 9 и 

10
11

19,0%
10

17,2%
7

12,1%
23

30,4%
7

12,1%
58

100,0%

Укупно
89

22,6%
97

24,6%
30

7,6%
119

30,2%
59

15,0%
394

100,0%

χ²=10,228, df=12, p=0,596
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та које се могу сматрати универзалним, а значај-
не су са аспекта утицаја њиховог професионал-
ног деловања на будуће генерације. Од студената 
је тражено да изразе степен слагања са сваком од 
три понуђене тврдње избором једног од одгово-
ра на петостепеној скали судова (потпуно се сла-
жем; делимично се слажем; неодлучан сам; углав-
ном се не слажем; уопште се не слажем). 

Анализа одговора студената показује нај-
виши степен слагања са тврдњом да просветни 
радник мора користити и штампану књигу, а не 
само електронску, да би код деце/ученика могао 
развијати позитиван однос према књизи уопште 
(М=1,32; SD=0,672) (Табела 5). Овај податак је 
вишеструко значајан, будући да су у њему суб-
лимирани властито искуство у вези са употре-
бом штампане и електронске књиге, као и свест 
о томе да је тенденција савременог, информа-
цијског доба доминација речи над сликом, што 
је веома илустративно наговестио још Душан Ра-
довић: „Ми живимо у једном времену, у цивили-
зацији која све мање говори, а све више се слу-
жи симболима. [...] Ми живимо у време слике и 
симбола. [...] Верујем да ће људи све мање писа-

ти, све краће писати, да ће све више гледати и све 
више слушати“ (Radović, 2014: 348). Висок степен 
слагања исказан је и у вези са тврдњом да најзна-
чајнију вредност књиге представља информација 
која се њоме преноси и начин на који се то чини, 
независно од њеног формата (М=1,38; SD=0,685). 
Књига је најважније средство за пренос инфор-
мација, модификовано кроз векове, што само по-
тврђује да „откриће нових облика књига нема 
граница“ (Mangel, 2005: 156). Независно од тога у 
ком се облику појављује – штампаном или елек-
тронском, реч и садржај остају суштина књиге. 
Тачније, „суштина њене мисије је у снази речи и 
поруке коју она носи, јер добра књига никад није 
била монолог, већ дијалог“, то јест „трајна и не-
ограничена међуљудска комуникација“ (Vukić, 
2019: 234). Највеће размимоилажење у ставови-
ма студенти исказују у вези са тврдњом да се по-
зитиван однос и љубав према књизи као вредно-
сти по себи могу развијати независно од тога која 
форма књиге се користи (М=2,01; SD=1,182), што 
се може довести у везу са експанзијом примене 
електронске књиге у пандемијским условима. На-
име, поред бројних предности коришћења е-књи-
ге, истраживачи између осталог бележе и недо- 

Табела 5. Ставови студената о универзалним вредностима електронске и штампане књиге 

Тврдња

П
от

пу
но

 се
 

сл
аж

ем

Де
ли

ми
чн

о 
се

 
сл

аж
ем

Н
ео

дл
уч

ан
/а

 
са

м

Уг
ла

вн
ом

 се
 н

е 
сл

аж
ем

Уо
пш

те
 се

 н
е 

сл
аж

ем

М SD

Позитиван однос и љубав према књизи 
као вредности по себи могу се развијати 
независно од тога да ли се користи 
електронска или штампана књига.

184
46,7%

97
24,6%

54
13,7%

44
11,2%

15
3,8% 2,01 1,182

Просветни радник мора користити и 
штампану књигу, а не само електронску, 
да би код деце/ученика могао развијати 
позитиван однос према књизи уопште.

307
77,9%

57
14,5%

22
5,6%

8
2,0%

0
0,0% 1,32 0,672

Најзначајнија вредност књиге јесте 
информација која се њоме преноси и начин 
на који се то чини, независно од формата 
књиге.

281
71,3%

85
21,6%

22
5,6%

4
1,0%

2
0,5% 1,38 0,685
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статак тактилних и визуелних елемената, значај-
них за „доживљај“ читања (штампани садржаји 
доживљавају се сугестивнијим) (Kostić, Purić, 
2021), као и емо ци о нал не не до стат ке е-чи та ча – 
не по сто ји ми рис ни ти до дир књи ге, не по сто је 
тра го ви ра ни јих чи та ња (Оcić, 2015). У том сми-
слу, интензивнија примена током здравствене 
кризе могла је утицати на вредносну перцепцију 
појединих елемената примене електронске књиге 
од стране студената.

Студенти учитељских и педагошких фа-
култета из различитих држава, различитих го-
дина студија и успеха на студијама деле ставове 
у вези са универзалним вредностима електрон-
ске и штампане књиге независно од формата у 
коме су публиковане. 

Добијени резултати имплицирају да су 
будући учитељи и васпитачи свесни и универ-
залних вредности и потенцијала примене, како 
штампане, тако и електронске књиге. Ради оспо-
собљавања за ефикасан и ефективан рад са бу-
дућим читаоцима у оквиру њиховог формалног 
образовања потребно је развијати отвореност ка 
будућим променама у развоју књиге (Maširević, 
2015), али и критички однос према потенцијал-
ним исходима тих промена, имајући у виду да 
судбину књиге не треба препустити тржишту, 
јер оно што је добро за профит није увек добро и 
за културни развој (Howell, 2014).

Закључак

Развој дигиталне технологије утицао је на 
повећање доступности информација, али је ис-
товремено довео и до „опадања значаја писане 
речи“ (Vukić, 2019: 222) и промене начина кому-
ницирања. Нови контекст, између осталог, отво-
рио је питање релевантности форме књиге, које 
може имати значајне културне и образовне им-
пликације (Howell, 2014). Иако штампану књи-
гу „још нису убили ни компјутер ни телевизија“ 
(Baldini, 2003: 84), глобална здравствена криза 

утицала је да електронска књига преузме примат, 
нарочито у домену образовања. У том контексту, 
имајући у виду одговорност за ефикасан и ефек-
тиван рад са новим генерацијама читалаца раз-
личитих форми текста, испитивано је како се бу-
дући просветни радници који ће васпитавати и 
образовати најмлађе одређују према перспективи 
примене е-књиге.

Према истраживачким налазима, студен-
ти учитељских и педагошких факултета имају ис-
куства у коришћењу дигиталних библиотека, при 
чему из корпуса националних најчешће користе 
библиотеке државе у којој студирају, а из корпу-
са интернационалних – Free eBooks, Open Library 
и Internet Archive. Статистичка анализа показује 
значајне разлике у коришћењу појединих диги-
талних библиотека у вези са годином студија и 
просечном оценом као независним варијабла-
ма. Када је у питању будућа примена е-књиге, 
највећи проценат испитаника наводи да ће ову 
форму књиге користити у свакој прилици када то 
буде могуће, затим за стручно усавршавање, као 
и за припремање и реализацију наставе и учења, 
док 15% студената неће користити е-књигу по 
завршетку студија. Процена универзалних вред-
ности електронске и штампане књиге независно 
од формата у коме су публиковане показује да се 
испитаници углавном слажу у ставу да просвет-
ни радник поред електронске мора користити и 
штампану књигу да би код деце/ученика могао 
развијати позитиван однос према књизи уопште, 
док њихови ставови нису усаглашени у вези са 
тврдњом да се позитиван однос и љубав према 
књизи као вредности по себи могу развијати не-
зависно од тога да ли се користи електронска или 
штампана књига. 

Позицију студената учитељских и педа-
гошких факултета са подручја Западног Балкана 
у вези са будућом применом електронске књиге 
одређује отвореност према примени савремених 
технологија у функцији образовања, искуство 
у коришћењу е-књиге, јасан став у погледу свр-
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хе њене будуће примене, као и вредносно опре-
дељење у вези са различитим форматима књи-
ге и књигом уопште. Наведене вредности ква-
лификују будуће учитеље и васпитаче за адеква-
тан приступ исходима будућих промена у развоју 
књиге и савременог образовања, јер развој техно-
логије није кључни фактор у односу према књизи, 

уколико претпоставимо да ће „и старије и новије 
технологије [...] преживети, и то у интеракцији“ 
(Sonders, 2005: 60). Кључна улога у унапређењу 
образовног процеса припада појединцу, то јест 
његовој спремности за имплементацију е-учења, 
без обзира на то колико је висок ниво развије-
ности технологије (Alqahtani & Rajkhan, 2020). 
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Abstract
The development of electronic media and changes of the social context in the situation of the 

global health crisis in the field of education have resulted in an increased interest in digital resources, 
especially in the application of e-books in teaching.  Resorting to this book format raises the question 
of the perspective of its application in the future changed social circumstances. The authors examine 
(a) the experiences of students of teacher education and pedagogical faculties (N = 394) from four 
countries of the Western Balkans regarding the use of digital libraries; (b) the anticipated purpose 
of using e-books upon the completion of their studies; (c) students’ views on the universal values   of 
books, regardless of the format in which they are published. The attitudes of these students regarding 
the future application of e-books is determined by their open-mindedness relative to the application 
of modern technologies for educational purposes, experience in using e-books, their views on the 
purpose of the future application of this type of books, and values   regarding different book formats 
and books in general. The research findings show that future preschool and primary school teachers 
are characterized by the values   that qualify them for an adequate approach to the outcomes of future 
changes in the development of books and modern education. 

Keywords: e-book, digital library, students of teacher education and pedagogical faculties, 
Covid-19 pandemic, Western Balkans.


